
Испитна питања за из предмета Финансијски
менаџмент

1. Појам и тумачење пословних финансија
2. Развој пословних финансија
3. Пословне финансије – управљање финансијама
4. Циљеви управљања финансијама предузећа
5. Управљање финансијама предузећа – најважније одлуке
6. Финансијска функција предузећа
7. Задаци финансијске функције предузећа
8. Примарни задаци финансијске функције
9. Секундарни задаци финансијске функције
10. Организација финансијске функције
11. Начела организације финансијске функције
12. Фактори организације финансијске функције
13. Општи образац организације финансијске функције
14. Основни финансијски циљеви предузећа
15. Оптимални склоп средстава
16. Трајно финансијско пословање
17. Остваривање финансијског резултата
18. Финансијска снага предузећа
19. Систем управљања финансијама (стр. 68)
20. Основна стуктура система управљања финансијама
(последњи став стр. 70)

21. Финансијска политика предузећа
22. Појам и тумачење финансијске политике
23. Циљеви и инструменти финансијске политике
24. Финансијска политика и финансијски процеси
25. Подела финансијске политике
26. Начела финансијске политике – финансијска стабилност,
ликвидност и рентабилност

27. Начела финансијске политике – финансијска еластичност,
финансијска независност и финансијска снага

28. Чиниоци финансијске политике
29. Финансијска политика и финансијска стратегија
30. Вертикална правила финансирања
31. Златно банкарско правило финансирања
32. Златна билансна правила финансирања
33. Остала правила финансирања
34. Правило финансијске полуге
35. Самофинансирање предузећа
36. Амортизација као извор самофинансирања
37. Акумулација као извор самофинансирања
38. Дугорочни пласмани као извор самофинансирања
39. Дугорочна резервисања као извор самофинансирања
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40. Ефекти ревалоризације као извор самофинансирања
41. Предности и недостаци самофинансирања
42. Финансирање путем банкарских кредита
43. Контокорентни кредит и кредитна линија
44. Ломбардни кредит и рамбурсни кредит
45. Акцептни кредит и хипотекарни кредит
46. Инвестицијски кредит, авални кредит и винкулацијски
кредит

47. Камата као цена кредита
48. Детерминанте каматне стопе
49. Врсте каматних стопа
50. Кредитни односи између предузећа
51. Предности и недостаци кредитирања
52. Финансирање путем заједничких улагања
53. Циљеви и мотиви заједничких улагања
54. Облици заједничких улагања
55. Добитак и губитак из заједничких улагања
56. Начела финансирања заједничких улагања
57. Финансирање из аутономних извора
58. Финансирање путем најма
59. Основне врсте најма (оперативни, финансијски;
непосредни, посредни)

60. Остале врсте најма
61. Елаборат и калкулације најма
62. Предности и недостаци најма
63. Финансирање путем факторинга
64. Врсте факторинга
65. Калкулације факторинга
66. Предности и ограничења факторинга
67. Финансирање путем форфетинга
68. Учесници и односи у послу форфетинга
69. Инструменти преноса потраживања
70. Предности и ограничења форфетинга
71. Финансирање путем издавања хартија од вредности
72. Деонице
73. Обвезнице
74. Најбољи спој финансирања
75. Планирање као базична активност управљања
76. Основни приступи у пословном планирању
77. Појам и функције финансијског планирања
78. Оперативни финансијски план
79. Годишњи финансијски план
80. Дугорочни финансијски план
81. Начела израде финансијског плана
82. Потребе за управљањем обртним средствима
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83. Појам и облици обртних средстава
84. Финансијски циљеви предузећа и улагање
85. Појам и врсте улагања у предузећу

Проф. др Небојша Жарковић
nzarkovic@sbb.rs


